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তারা কি জাকিকিয়াততর শাসন িামনা িতর? 

কনকিত কিশ্বাসীতের জনয আল্লাি অতেক্ষা উত্তম শাসনিারী কি আতে? 

শায়খ আি মুজাকিে ইিরািীম ইিতন সুিাইমান আর-রুিাইশ রি.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাির জনয, কিকন জগতসমূতির প্রকতোিি। েরূে ও সািাম সতযিােী ও কিশ্বস্ত নিীর উের। 
আল্লাি তার উের এিং তার েকরিারিগগ, সািািা ও কিয়ামত েিগন্ত িারা ইখিাতসর সাতে তার অনুসরণ িরতি 
তাতের উের রিমত নাকিি িরুন! 

গত ১৪৩৩ কিজরী কিিক্বে মাতস উিামাতের এিকি েি আমাতের কনিি আসতিন। তারা কেতিন আবু্দল্লাি আি-
িান্না, আকমন জাফর, মুিাম্মাে আিওয়াকে ও সাকিি আিওয়াকে। তারা আমাতের মাতে ও ইয়ামান  সরিাতরর 
মাতে এিকি সকি প্রস্তাি কেশ িতর।  

সকিমতত আমরা তাতের কিরুতে িুে কেতি কনিৃত্ত িতিা এিং তারা আমাতেরতি েমন িরা কেতি কনিৃত্ত িতি, 
আমাতের িন্দীতেরতি মুক্ত িতর কেতি এিং আমরা স্বাধীনভাতি চিতত োরতিা।  

তারা এও উতল্লখ িতরতে কি, তারা রাষ্ট্রীয় প্রকতরক্ষা সকচতির সাতে আিাে িতর তার কনিি এই প্রস্তাি কেশ 
িরতি কতকন তার সাতে এিমত প্রিাশ িতরতেন। 

মুজাকিেগণ এই িতি তা প্রতযাখযান িতরকেি কি, এই শতগগুতিা িি িযকক্ততিকিি শতগ। চাইতি এগুতিা অজগন 
িরার েে আমাতের জানা আতে। আমাতের িক্ষয  িি উম্মাি। তাই িকে উম্মাির স্বােগ িাস্তিাকয়ত িয়, তািতি 
আমরা তার সাতে আকে। তখন তাতের এিজন িিি: আেনারা আেনাতের শতগ ও োকিগুতিা কিখুন, আমরা 
তা সরিাতরর কনিি কেৌঁতে কেি। 

সিগসম্মকতক্রতম কনতনাক্ত শতগগুতিার উের সিতি এিমত িতয়কেি: 

এি. জীিতনর সিি কক্ষতে ইসিামী শরীয়াি িািগির িরা। আর আমাতের মূি িক্ষয িতি িুরআন, সুন্নাি এিং 
জীিনিযিস্থায় তা িািগির িরা। 

েুই. সংকিধাতন িত শরীয়াি কিতরাধী উোোন আতে, তা সংতশাধন িরা। 
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কতন. স্থিেে, জিেে ও আিাশ েতে সিি আতমকরিান েখিোকরত্ব খতম িতর কেতশর কনতৃত্বতি সংরক্ষণ 
িরা এিং কেশীয় কিষয়ািিীতত আতমকরিান েূতািাতসর িস্ততক্ষে িি িরা। 

চার. সিি প্রিাশয অনযায়সমূি িি িরা। কিমন সুকে িযাংি এিং কমকিয়ায় ও েিগিনস্থতি ননকতি ও চাকরকেি 
অিক্ষয়মূিি আচার-অনুষ্ঠান। 

োাঁচ. কেতশ কিেযমান আন্তজগাকতি িাতফর সংগঠনগুতিার উের নজরোরী িরা এিং িাতের কগাতয়ন্দািৃকত্ত, 
ধমগান্তকরত িরণ িা চকরে ধ্বংতসর সাতে সমৃ্পক্ততা োওয়া িায়, তাতেরতি িকিস্কার িরা। 

েয়. কিচার ও ফাতওয়ার স্বাধীনতা োিতি আর তার তত্বিধাতন োিতি এিেি িাোইিৃত শরয়ী আতিম। 

সাত. োওয়াি ও োয়ীতের জনয েকেিা কখািা, িাতত োকয়গণ তাতের োওয়াি কেৌঁতে কেতত োতরন এিং তাতের 
উের কিান প্রিার সংিীণগতা আতরাে না িরা। কিকভন্ন শরয়ী প্রকতষ্ঠান ও কিি কখািা। 

আি. জনগতণর উের চাাঁো, কিক্স ইতযাকের নাতম সিি প্রিার জুিুম িি িরা। 

নয়. কেশীয় সম্পতের ধ্বংসাত্মি িাকণজয িি িরা এিং জাকতর এমন কিািতের কনিি কেতশর সম্পে অেগণ 
িরা, িাতের আমানতোকরর িযাোতর সিতি সাক্ষয কেয়। 

েশ. কিসিি িন্দীতের কিান অেরাধ কনই, অেিা িাতেরতি শুধু ইয়ামান িা অনয কিান এিািার কজিাতের 
সাতে সম্পিগ রাখার অেরাতধ িন্দী িরা িতয়তে তাতেরতি মুক্ত িতর কেওয়া। 

এগার. সকিতত এিমত িওয়ার ের ৬ মাস সময় কেওয়া িতি, িাতত প্রততযি েক্ষ অের েতক্ষর ওয়াো রক্ষার 
কিষতয় কেখতত োতর। 

িার. এতত এমন কিেু মাশাতয়খ ও সম্মাকনত িযকক্তিগগ োকয়ত্বশীি োিতি, িাতের িযাোতর উভয় েক্ষ এিমত 
িতি। 

মধযস্ততািারী উিামাতের কনিি শতগগুতিা োকঠতয় কেওয়া িি। তারের কিেুকেন ের তারা এতস তাতের সম্মকত 
প্রিাশ িরি এিং জানাি কি, এগুতিা কতা এমন শতগ, িা কিউই উতেক্ষা িরতত োরতি না।  

তারা আতরা জানাি কি, তারা শতগগুতিা প্রকতরক্ষা সকচতির কনিি কেশ িতরতে।  

কস তাতেরতি কেখাতশানা িরার োকয়ত্ব কেতয়তে। তাই তারা তার কেতি েুই মাতসর সময় কচতয়তে, িাতত তারা 
উভয় েতক্ষর সাতে কিাগাতিাগ ও কিাোেড়া িরতত োতর। তারা জানাি কি, প্রকতরক্ষা সকচত প্রােকমিভাতি 
এতত এিমত প্রিাশ িতরতে, এখন শুধু তার স্বাক্ষর িরা িাকি। 
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তখন তানিীম আি িাতয়ো জাকিরাতুি আরতির (AQAP) আকমর আিু িসীর নাকসর আি উিায়শী মধযস্ততািারী 
উিামাতের উেকস্থকততত এিং শায়খ আবু্দি মাজীে আর-করমী, মুিাম্মাে িুিায়েী, মুিাম্মাে িাতশেী ও মুরাে 
আিিুেসীর সাক্ষযমতত উক্ত সামকয়ি চুকক্ততত স্বাক্ষর িতরন। আর উিামাগণ এই আশা কনতয় কফতর িান কি, 
সরিাতরর সাক্ষর িতয়িকেতনর মতধযই িতয় িাতি। 

আমরা অতেক্ষা িরকেিাম। আর সরিারেক্ষ কপ্রকসতিতের িযস্ততার অজুিাত কেকখতয় িািিািানা িরকেি। 
েকরতশতষ ১৪৩৪ কিজরীর সফর মাতসর ২৫ তাকরখ সাক্ষর প্রোতনর সিগ কশষ সময় কনধগারণ িরা িি।  

কি সময় আমরা সকির ভকিষযৎ কেখার অতেক্ষায় কেিাম, তখনই আমরা ঘিনাস্থি এিািায় সরিাতরর জিাি 
কেখতত কেিাম। মাআকরি অঞ্চতি সামকরি িামিা। করো অঞ্চতি আিকিি সামকরি িামিা। মাআকরি, শািওয়া 
ও িািরামাউতত আতমকরিান কিামা িষগণ। কিন শাসি আমাতেরতি িিতত চাতে:  

“এিাই শরীয়া প্রকতষ্ঠার েে, িকে কতামরা শরীয়া চাও।” 

ঐকেনই িখন উিামাতের েি সকিতত সরিাতরর সাক্ষর না িরার সংিাে কনতয় আসি, আমরা তখন সরিাতরর 
সাক্ষর না িরাতি আিিগ মতন িরিাম না। িরং তাতের প্রােকমি সম্মকতততই আমরা আিিগাকিত িতয়কেিাম। 
িারণ আমরা জাকন, সরিার আতমকরিান িক্ষয কেতি কির িতত োরতি না।  

আর আমরা সাক্ষর িতরকেিাম, িাতত উম্মাি এিো কজতন িায় কি, আল্লাির শরীয়াি প্রকতকষ্ঠত িতয় কগতি 
আমরা িুে িি িরতত প্রস্তুত আকে এিং সাধারণ মুসকিমতের কনিি এিো প্রিাশ িতয় েতর কি, সরিার 
কনতজর সিি কসোন্ত আতমকরিার কসোতন্তর সাতে িুক্ত িতর করতখতে। 

 

এই ঘিনার ের িতয়িকি কিষতয় আমরা গুরুত্ব কেতয় িিতিা: 

প্রেমত: আমাতের িক্ষয িি শরীয়াি প্রকতষ্ঠা িরা। িকে িুেকিিীন এই িক্ষয অকজগত িতয় িায়, তািতি এিাই 
আমাতের চাওয়া োওয়া। আর আল্লািই মুকমনতের েতক্ষ িুতের জনয িতেষ্ট। আর তা না িতি িতক্ষণ েিগন্ত 
আমরা শরীয়া দ্বারা শাকসত না িতত োরতিা কিংিা এর জতনয কশষ না িতয় িাতিা, ততক্ষণ েিগন্ত কিেুততই 
আমরা আমাতের অস্ত্র রাখতিা না। 

কদ্বতীয়ত: এই সরিার আল্লাির শরীয়ািতি েকরেূণগ প্রতযাখযানিারী এিং কস আতমকরিান স্বাতেগর কভকত্ততত চতি। 
তার মাতে িকে শরয়ী শাসন প্রকতষ্ঠার সামানযও কনয়ত োিততা, তািতি কস অিশযই প্রেম সংিাতেই তা গ্রিণ 
িতর কনত। কিন্তু কস শুরু কেতিই েে িি িতর কেতয়কেি। 
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এই সরিার িারা আল্লাির শরীয়াির শাসন প্রতযাশা িতর এিমাে তাতের িযকতত সিতির সাতে সংিাে িরতত 
োতর। তারা িকে মতন িতর কি, আমরা কতা অস্ত্র তুতি কনতয়কে, তািতি আমরা িিতিা: হুকেরাও কতা এখনও 
অস্ত্র ধতর আতে এিং কিসৃ্তত অঞ্চতি প্রভাি কিস্তার িতর আতে, কিন্তু তা সতেও কতা সরিার তাতেরতি সংিাতের 
আওতায় কনতয়তে।  

তাই মুি রিসয অস্ত্র ধারণ িরার সাতে নয়; িরং মূি রিসয িি আল্লাি’র শরীয়াি প্রকতষ্ঠার সাতে, িা কেতশ 
আতমকরিান প্রভুত্বতি খতম িতর কেতি, জাকিমতের  িাত আিতি কেতি এিং েুনগীকতিাজতের কেতি কিসাি িুতে 
কনতি। 

তৃতীয়ত: সাক্ষর না িরার ফিাফি এিং রক্তোততর োয়ভার সরিাতরর উের আতরাে িতর উিামাগণ কি 
কিিৃকত প্রিাশ িতরতেন, আমরা উিামাগণতি তা িয়ান িরার অনুতরাধ িরকে। আর তাতের উের এই োকয়ত্বও 
রতয় কগতে কি, তারা উম্মাির কনিি এিো স্পষ্টভাতি িতি কেতি কি, এই সরিার আল্লাির শরীয়ািতি েকরেূণগ 
প্রতযাখযানিারী এিং তারা এই উতেতশয সামানয সংিােও িরতত রাকজ না। 

আতিমতের উতেতশয আমরা িিতিা: িারা িড়াই ও কজিাে কঘাষণার কিষতয় আমাতের কিতরাকধতা িতরতেন, তারা 
কনিয় শরীয়াি প্রকতষ্ঠার জনয েকরশ্রতমর কিষতয় আমাতের সাতে কিতরাকধতা িতরন না, তাই আেনারা এই 
আমানততর ভার কনতজতের উের তুতি কনন এিং তা মানুতষর কনিি কেৌঁতে কেন।  

এই ভতয় শরীয়াি প্রকতষ্ঠার োকি কেতড় কেতিন না কি, আেনাতের উের তানিীম আি িাতয়োর সাতে সমৃ্পক্ততার 
অকভতিাগ কতািা িতি। িারণ শরীয়াি প্রকতষ্ঠা শুধু আি-িাতয়োর কিতশষ িাজ নয়; িরং এিা এমন োকয়ত্ব, িা 
আল্লাি প্রকতকি মুসকিতমর উের ফরজ িতরতেন। আর অনযানযতের উের কি োকয়ত্ব িতগায় না, আতিমতের উের 
তা িতগায়। 

চতুেগত: এই সিি আচরণগুতিা উিামাতের সাতে সরিাতরর আচরণ নীকতও স্পষ্ট িতরতে। ফতি কপ্রকসতিে 
িাতজ িাতজর অজুিাতত তাতের প্রকত মতনাতিাগিীন কেতিতে। তাতের সাতে সরাসকর সাক্ষযৎ িতর ওির কেশ 
িরার মাধযতম কনতজর সকেোিুিু প্রিাশ িরার িষ্টিুিুও িতরকন। তাতেরতি েকরেূণগ একড়তয় চতিতে।  

সংিাে-অনুষ্ঠাতন সংিাতের িযাোতর উিামাতের িািগিরী ভূকমিা োিার েকরিততগ তাতেরতি এিোতশ রাখা 
িতয়তে। তারের েকরেূণগ কনিগজ্জভাতি আতমকরিান েূতািাস এি কিিৃকততত ‘িাতেরতি সংিাতে স্বাগত জানাতনা 
িতি এিং িাতেরতি স্বাগত জানাতনা িতি না’ কস কিষতয় িক্তিয কেশ িতর। িাতত িতর স্পষ্টভাতি এিো প্রমাণ  
িতয় িায় কি, কেশ আতমকরিান েূতািাতসর কভতর কেতি েকরচাকিত িতে। 
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েঞ্চমত: এ সি কিেুর ের এিো স্পষ্ট িতয় কগতে কি, এই সরিাতরর উের শরীয়াি প্রকতষ্ঠার প্রমাণ সুপ্রকতকষ্ঠত 
িতয়তে এিং সরিার তা কেতি মুখ কফকরতয় কনতয়তে।  

আর শাকন্তেূণগ সমাধাতনর সিি উোয় খতম িতয় এখন শুধু কজিাতের কঘাষণাই িাকি আতে- 

“কতামরা তাতের কিরুতে িুে চাকিতয় িাও, িািৎ না কফৎনা কনমূগি িয় এিং দ্বীন েকরেূণগরূতে আল্লাির 
জনয িতয় িায়।” 

তাই এখন িয়ত কজিাে, নয়ত কি কনতজতি েুিগি মতন িতর তার জনয প্রাণেণ কজিাতের প্রস্তুকত। 

ষষ্ঠত: এ সিি ঘিনার ের স্পষ্ট িতয় কগতে কি, ইয়ামানী সরিাতরর কিরুতে আমাতের িুে িি এমন েু’কি 
েতির মাতে িুে,  

✓ িাতের এিেি চায় আল্লাির শরীয়াি ও তৎসকিষ্ট ইনসাফ, েূণগীকতর মূতিাৎিন ও কেশীয় কনতৃত্ব 
সংরক্ষণ।  

✓ আর অের েি আল্লাির শরীয়াি প্রতযাখযান িতর এিং কেতশর ভকিষযৎতি আতমকরিান েূতািাতসর িাতত 
িিি রাতখ। আর আল্লাির শরীয়াি প্রকতষ্ঠার জনয কিতিান সংিাতের েেও িি িতর কেয়। 

কনিয়ই এই সরিাতরর সাতে আমাতের িুে িি এমন েু’কি গ্রুতের মাতে িুে: িাতের এিকি িি মুসকিমতের 
গ্রুে, িারা আল্লাির শরীয়াি প্রকতষ্ঠার েতে িুে িতর, আর অের গ্রুে মানিরকচত আইন কিকধিে িরা ও 
আতমকরিান স্বােগ রক্ষা িরার জনয িুে িতর। িাতের সাতে ইহুেী, খৃষ্টান ও ইসিাতমর নামধারী কনিৃষ্টরাও 
এিমত কোষণ িতরতে। 

সুতরাং কি কসনািাকিনী! এিিু কনতজর সাতে কিাোেড়া িরুন, উতল্লকখত অিস্থার িযাোতর কচন্তা িরুন! আেনার 
জনয কি মুসিমানতের কিরুতে কু্রতসিারতের সাতে োিা কশাভনীয়? 

কনিয়ই িি িাকতি কেতি স্পষ্ট িতয় কগতে। তাই িয়ত আল্লাির শরীয়াির েে অিিম্বন িরুন, নয়ত জাতিিী 
কিকধকিধান অিিম্বন িরুন!  

“িারা ঈমান এতনতে তারা আল্লাির েতে িুে িতর, আর িারা িুফর অিিম্বন িতরতে তারা তাগুততর 
েতে িুে িতর। তাই কতামরা তাগুততর কনতাতের কিরুতে িুে িতরা। কনিকয়ই শয়তাতনর চক্রান্ত েুিগি।” 

তাই কনতজর জনয এমন অিস্থান কিতে কনন, িা আল্লািতি সন্তুষ্ট িরতি। 
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েকরতশতষ আকম মুসকিম উম্মাির উতেতশয িিতিাোঃ  

কনিয়ই মুজাকিেগণ তাতের ঘর-িাড়ী কেতড়তেন এিং অস্ত্র তুতি কনতয়তেন এিমাে আল্লাির দ্বীতনর সািাতিযর 
জনয এিং তাতের উম্মাির মুকক্তর জনয। িারণ তারা িখন উম্মাির েুরািস্থা কেখতিন এিং জানতত োরতিন 
কি, আল্লাির েতে কজিাে িযকতত তার অিসান িতি না, কিমন রাসূি সা: িতিতেন:  

“কতামরা িখন কিকভন্ন সুকে িযিসায় কিপ্ত িতি, গরুর কিজ ধরতি, িৃকষিমগ কনতয় সন্তুষ্ট িতয় েড়তি আর 
কজিাে কেতড় কেতি, তখন আল্লাি কতামাতের উের িাঞ্ছনা চাকেতয় কেতিন। তা ততক্ষণ েিগন্ত কতামাতের 
কেতি তুতি কনতিন না, িতক্ষণ েিগন্ত কতামরা আিার কতামাতের দ্বীতনর কেতি কফতর না আসতি।” 

তখন তারা অস্ত্র তুতি কনতিন। 

কনিয়ই মুজাকিেগণ উম্মাির অংশ। উম্মাির স্বােগই তাতের স্বােগ। িখন উম্মাির স্বােগ িাস্তিাকয়ত িতয় িাতি, 
তখন উম্মাি িার অন্তভূগক্ত িতয়তে, মুজাকিেগণও তার অন্তভূগক্ত িতত সামানয িুণ্ঠাতিাধ িরতি না। 

আর উম্মাির স্বােগ িাস্তিায়ন, আল্লাির শরীয়ত প্রকতষ্ঠা িরা ও আগ্রাসীতেরতি মুসিমানতের কেশ কেতি িকিস্কার 
িরা িযকতত িখতনা সম্ভি নয়। চাই তারা কু্রতসিার কিাি, কিংিা আমাতের স্বাজাকতর গাোরতের মধয কেতি 
তাতের এতজেরা কিাি। 

েকরতশতষ আমরা িিতিা: সমস্ত প্রশংসা আল্লাির জনয, কিকন সিি জগততর প্রকতোিি। 
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